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Usługi podstawowe STANDARD SUV/VAN

Mycie zewnętrzne
Mycie karoserii, felg, nadkoli, wnęk drzwi, szyb wewnątrz oraz z zewnątrz, nabłyszczanie 
opon i nadkoli

90 PLN 100 PLN

Pielęgnacja wnętrzna
Odkurzanie całego wnętrza, w tym foteli oraz dywaników, czyszczenie tworzyw sztucznych 
oraz szyb

90 PLN 100 PLN

Komplet
Mycie karoserii, felg, nadkoli, wnęk drzwi, szyb wewnątrz oraz z zewnątrz, nabłyszczanie 
opon i nadkoli, odkurzanie całego wnętrza, w tym foteli oraz dywaników, czyszczenie two-
rzyw sztucznych

150 PLN 180 PLN

Pakiety STANDARD SUV/VAN

Komplet z twardym woskiem
Mycie zewnętrzne, pielęgnacja wnętrza, aplikacja twardego wosku, dobranego odpowied-
nio do oczekiwań klienta oraz lakieru auta

250 PLN 270 PLN

Pakiet „HYDROFOBOWOŚĆ”
Mycie zewnętrzne, pielęgnacja wnętrza, aplikacja twardego wosku Water Block Wax, zabez-
pieczenie szyb powłoką Glaco, zabezpieczenie reflektorów powłoką Glaco Blave, zabezpie-
czenie opon powłoką na bazie silikonu Black Black

370 PLN 390 PLN

Pakiet pielęgnacji wnętrza z praniem foteli 
lub czyszczeniem foteli skórzanych
Odkurzanie całego wnętrza, w tym foteli oraz dywaników, czyszczenie tworzyw sztucznych 
oraz szyb, pranie foteli/czyszczenie oraz impregnacja foteli skórzanych

300 PLN 350 PLN
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Usługi dodatkowe CENA
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Aplikacja powłoki hydrofobowej na szyby (komplet) 100 PLN

Czyszczenie elementów chromowanych 50-100 PLN

Aplikacja powłoki hydrofobowej na lusterka zewnętrzne 
(Glaco Mirror Coat Zero) 100 PLN

Usuwanie chemiczne i mechaniczne owadów  
(glinkowanie oraz Microliquid Compound) 100 PLN

Dekontaminacja, usuwanie smoły oraz asfaltu z lakieru 150 PLN

Usuwanie emblematów 50 PLN

Usuwanie żywicy z lakieru 120 PLN

Oczyszczanie chemiczne szyb z osadów (Glass Compound Z) 100 PLN
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Pranie foteli (cena za 1 fotel) 80 PLN/szt

Pranie elementów tapicerki (boczki drzwi, podłokietnik etc.) 80 PLN

Pranie słupków oraz podsufitki 120 PLN

Pranie podłogi 120 PLN

Czyszczenie i konserwacja elementów tapicerki skórzanej 
(kierownica, boczki drzwi, podłokietnik etc.) 100 PLN

Czyszczenie i konserwacja foteli skórzanych (cena za 1 fotel) 80 PLN

Pranie dywaników (komplet) 100 PLN

Czyszczenie dywaników gumowych (komplet) 50 PLN

Czyszczenie i pielęgnacja komory silnika  PLN150
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Kwoty podane w tabeli, są cenami brutto.
W przypadku mocno zabrudzonego wnętrza samochodu może zostać doliczona opłata dodatkowa.
Dotyczy to w szczególności sierści, dużej ilości piachu, dawno niesprzątanego auta itp.
Zwykłe mycie nadwozia może nie być wystarczające, aby dokładnie usunąć zabrudzenia po owadach,
żywicy, asfalcie, farbie, betonie, ptasich odchodach itp.
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Sprawdź inne nasze usługi:

Regeneracja 
i ochrona reflektorów

Przyciemnianie
szyb

Ochrona lakieru folią 
z samogojeniem


